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Powiat nowomiejski wyróżniony za najwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim

Najbezpieczniej na drogach powiatu nowomiejskiego
Przedstawiciele powiatu nowomiejskiego zostali wyróżnieni za osiągnięcie najlepszego poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińskomazurskim. Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka
Brzezina wyróżnienia otrzymali Komendant Powiatowy
Policji w Nowym Mieście Lubawskim mł. insp. Mieczysław Wójcik oraz Starosta nowomiejski
Zbigniew Ziejewski.
Kilka dni temu w Olsztynie odbyło
się pierwsze w tym roku posiedzenie Warmińsko- Mazurskiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas spotkania podsumowano stan bezpieczeństwa na warmińsko-mazurskich drogach w ubiegłym roku. Jednym z pierwszych punktów posiedzenia było uroczyste wręczenie wyróżnień dla przedstawicieli powiatu nowomiejskiego za osiągnięcie najlepszego
poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustawa Marka Brzezina wyróżnienia otrzymali Komendant
Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim
mł. insp. Mieczysław Wójcik oraz Starosta nowomiejski Zbigniew Ziejewski.
Po otrzymaniu pamiątkowych wyróżnień starosta nowomiejski wraz ze skarbnikiem powiatu wręczyli Komendantowi
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim kwiaty i złożyli na jego ręce gratulacje za osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w całym
naszym województwie.
Mł. insp. Mieczysław Wójcik powiedział, że wyróżnienie dedykuje nowomiejskim policjantom za ich codzienną, ciężką i rzetelną służbę na rzecz
poprawy i zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz społeczeństwu naszego powiatu za przestrzeganie
przepisów i zasad obowiązujących na drodze.

st. sierż. Ludmiła Mroczkowska

Był czujny nawet w czasie wolnym od służby.

Pomógł zatrzymać sprawców kradzieży.
Policjanci Komisariatu Policji w Suszu zatrzymali dwóch
mężczyzn, którzy ukradli pokrywę studzienki kanalizacyjnej.
Do ich zatrzymania przyczyniła się czujna postawa funkcjonariusza suskiego komisariatu, który będąc w czasie wolnym
od służby zwrócił uwagę na dwóch, znanych mu z widzenia
mężczyzn, którzy na dwukołowym wózku przewozili metalowy krąg, ze śladami świeżej ziemi i trawy.
Policjant natychmiast powiadomił funkcjonariuszy suskiego
komisariatu, którzy przyjechali na miejsce. W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że pokrywa studzienki został
skradziona z ulicy Dworcowej.
Mężczyźni przyznali się do winy, za swoje zachowanie odpowiedzą teraz przed sądem.
wm.policja.gov.pl
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Zaledwie kilku godzin potrzebowali olsztyńscy policjanci, aby
zatrzymać sprawców napadu na kuriera rozwożącego przesyłki
na terenie gminy Olsztynek.

Szybkie zatrzymania
Wieczorem do oficera dyżurnego olsztyńskiej policji zadzwonił 21– letni
kierowca, który poinformował, że dwóch zamaskowanych mężczyzn dokonało kradzieży jego auta. Podczas gdy kurier szukał przesyłki, napastnicy
obezwładnili go gazem oraz metalową pałką. Kierowca wyrwał się napastnikom i uciekał główną drogą. Tam zatrzymał inny samochód i zawiadomił
policję o zaistniałej sytuacji.
Sprawcy rozboju podczas ucieczki -po przejechaniu kilkuset metrów -stracili
panowanie nad autem, wpadli w poślizg i wjechali do rowu, z którego już nie
udało się im wyjechać. Porzucili skradzione auto i pieszo uciekli w kierunku
miasta.
Na szczęście w wyniku zdarzenia kurier nie doznał poważniejszych obrażeń.
Policjanci zabezpieczyli skradzionego busa oraz przewożone przesyłki kurierskie.
Kilku godzinach od zdarzenia policjanci kryminalni wytypowali i zatrzymali
sprawców rozboju. Jarosław W. i Rafał W. byli zaskoczeni, gdy nad ranem
do ich mieszkań zapukali policjanci. Obaj trafili do jednostki Policji.
21–letni mieszkańcy Olsztyna podczas doprowadzenia nie stawiali oporu,
przyznali się również do zarzucanego czynu. Jak tłumaczyli, napad i kradzież busa z przesyłkami miał w konsekwencji wybawić ich z kłopotów finansowych.
wm.policja.gov.pl
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Przewozili ponad 120 gramów marihuany –

zostali zatrzymani
Kara nawet 5 lat pozbawienia wolności może grozić
dwóm 36-letnim mieszkańcom Ełku. W momencie
zatrzymania przez policjantów mieli przy sobie ponad
120 gramów marihuany.
Ełccy policjanci patrolujący ulice miasta w pobliżu dworca
PKP zwrócili uwagę na dwóch mężczyzn. Obaj widząc
funkcjonariuszy zaczęli zachowywać się nerwowo. Policjanci skontrolowali ich odzież i plecaki. Znaleźli u nich
torebki z zawartością suszu roślinnego. Ełczanie przyznali
się, że była to marihuana, którą przywieźli z zagranicy.
Łącznie mieli przy sobie ponad 120 gramów marihuany i
blisko 2,5 grama haszyszu.
36-latkowie zostali zatrzymani. Policjanci prowadzą w tej
sprawie dochodzenie. Jeśli podejrzenia się potwierdzą,
odpowiedzą za posiadanie narkotyków i za przewiezienia
na terytorium Polski. Może im grozić za to kara nawet 5
lat pozbawienia wolności.

Zlikwidowali linię produkcyjną środków odurzających, zabezpieczyli blisko 2,5 kg narkotyków
Policjanci z Braniewa współpracując z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o uprawę i posiadanie znacznych ilości narkotyków. W wynajmowanym
domu, kryminalni wspierani przez grupę realizacyjną
Straży Granicznej z Kętrzyna i funkcjonariuszy Służby
Celnej z Elbląga zabezpieczyli wartą kilkadziesiąt tysięcy złotych linię produkcyjną, blisko 2,5 kg marihuany,
amfetaminę, tabletki ekstazy oraz kilkadziesiąt sadzonek marihuany. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.
„Biorąc pod uwagę zabezpieczony sprzęt, metody działania należy założyć, że mężczyźni mogli wprowadzić na
rynek dziesiątki kilogramów narkotyków. Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczone są kolejne zatrzymania” –
informują policjanci pracujący nad sprawą.

mł. asp. Dorota Kowalczyk

Kradł puszki z datkami na cele charytatywne – został zatrzymany
Zarzut kradzieży usłyszał 20-letni mieszkaniec gminy Stare Juchy. Mężczyzna z terenu ełckich sklepów ukradł 5 skarbonek, do których zbierane były
pieniądze na protezy rąk i rehabilitację dla 23-letniego mieszkańca Ełku.
W miniony piątek tuż przed godz. 14:00 oficer dyżurny ełckiej policji otrzymał
zgłoszenie, że w jednym ze sklepów na terenie miasta nieznana osoba ukradła
skarbonkę z pieniędzmi zbieranymi na cele charytatywne.
Dochodzeniowcy natychmiast zajęli się wyjaśnieniem sprawy i szybko ustalili, kto
był sprawcą. 20-letni mieszkaniec gminy Stare Juchy został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.
Funkcjonariusze w toku prowadzonego postępowania ustalili, że mężczyzna tego
samego dnia ukradł w sumie 5 puszek, do których zbierane były datki na protezy
rąk i rehabilitację dla 23-letniego ełczanina.
Mieszkaniec gminy Stare Juchy już usłyszał zarzuty za dokonane kradzieże.
Z jego relacji wynika, że ukradzione datki wydał na własne potrzeby, w większości
na alkohol.
Policjanci wyjaśniają też jego udział w innych zdarzeniach. 20-latek już usłyszał
zarzuty m.in. za włamania do samochodów i do piwnicy.
Str. 3

mł. asp. Dorota Kowalczyk

sierż. Izabela Niedźwiedzka-Pardela
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Sierżant sztabowy Artur Gudaniec, policjant KPP
w Lidzbarku Warmińskim ryzykując własne życie wyniósł z palącego się mieszkania 64-letniego mężczyznę,
który nie mógł poruszać się o własnych siłach.
Do pożaru mieszkania we wsi Czarny
Kierz (powiat lidzbarski) doszło dwa
dni temu. O pożarze powiadomił Policję jeden z mieszkańców wsi. Policjanci, którzy bardzo szybko zjawili się na
miejscu dowiedzieli się, że w środku
palącego się mieszkania jest jedna
osoba. Sierż. sztab. Artur Gudaniec
wbiegł do pomieszczeń i w zadymionym i palącym się wnętrzu zauważył
rannego mężczyznę, który nie był w
stanie się ruszać. Policjant wziął go na
ręce i wyniósł na zewnątrz, ratując mu
tym samym życie.
Józef Szabelski, któremu policjant uratował życie, tak relacjonował dziennikarzom „Gazety Olsztyńskiej” to, co działo
się w jego mieszkaniu: „To było chyba koło trzeciej w nocy.
Obudziłem się i poczułem dym. Zobaczyłem ogień i zacząłem gasić wodą i wiaderkiem, ale mam słabe ciśnienie w

Zabawa karnawałowo-choinkowa
7 lutego 2015 r. Zarząd Terenowy NSZZ
Policjantów KPP Ełk zorganizował zabawę
choinkową, na której bawiło się 40 dzieci
wraz z rodzicami.
Atmosfera była wyśmienita. Nie zabrakło tańców oraz zabaw w kółeczku, wężyku i korowodzie. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, które bardzo chętnie
w nich uczestniczyły. Sprawiły one maluchom
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kranie. Udało mi się trochę przygasić ogień, ale kiedy poszedłem po więcej wody ogień buchnął bardzo mocno i nie
dało się już ugasić. Musiałem stracić przytomność, bo więcej nie pamiętam. Ocknąłem się dopiero w szpitalu”.
Poparzony 64-latek przebywa teraz
pod opieką lekarzy w miejskim szpitalu.
- Chciałbym bardzo podziękować policjantowi, że mnie wyciągnął i uratował
mi życie – dodał mężczyzna.
Sierżant sztabowy Artur Gudaniec,
policjant z 12-letnim stażem, już kilkakrotnie ratował ludzkie życie, nie tylko
wynosząc ludzi z pożaru, ale również
z samochodów uczestniczących w zdarzeniach drogowych.
Więcej o bohaterskim policjancie w
następnym wydaniu „Informatora”.

Bożena Przyborowska

bardzo wiele radości i urozmaiciły całą zabawę choinkową. Większość uczestników miała
piękne i ciekawe kostiumy. Wszystkie dzieci
wyglądały pięknie i oryginalnie.
Rodzice aktywnie wzięli udział w przygotowanych tańcach, konkursach i zabawach.
Punktem kulminacyjnym było przybycie
Świętego Mikołaja z workiem prezentów.
Każde dziecko zostało obdarowane paczką i
obietnicą Mikołaja, że za rok do nich powróci.
Impreza była bardzo udana, o czym
świadczyły roześmiane dziecięce
Buzie.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować
wszystkim za udział oraz wspaniałą zabawę,
jak również osobom, które pomogły nam w
jej zorganizowaniu.
Waldemar Misarko
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Służby mundurowe z Działdowa powołały
Klub Honorowego Dawcy Krwi
3 lutego 2015 r. policjanci z Działdowa wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami Aresztu Śledczego, strażakami
z KP PSP w Działdowie i strażnikami Straży Miejskiej powołali Klub HDK PCK Służb Mundurowych w Działdowie.
Spotkanie odbyło się na Zamku w Urzędzie Miasta w Działdowie. Przewodniczył mu Prezes Zarządu Rejonowego PCK
w Działdowie Pan Bogdan Ulatowski.
Podczas uroczystego zebrania członków Klubu powołano
Zarząd, na czele którego stanął przedstawiciel służby więziennej, natomiast każda ze służb ma powołanego swojego

wiceprezesa. Z ramienia Policji funkcję tę powierzono zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi
asp. szt. Mariuszowi Banasiakowi.
Podczas spotkania przedstawiono cele i zadania klubu,
prawa i obowiązki członków.
Główną ideą działania Klubu i jego członków jest propagowanie honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.
Wśród członków znaleźli się policjanci, którzy regularnie
oddają krew, jak również tacy, dla których jest to pierwsze
doświadczenie.
Tuż po zebraniu odbyło się pierwsze robocze spotkanie
Zarządu Klubu. Kolejne zaplanowano na piątek
20 lutego 2015 r.
sierż. Justyna Nowicka

Ostródzcy policjanci w ciągu kilku minut od zgłoszenia zatrzymali 37-latka,
który napadł na młodą mieszkankę miasta.

Do zdarzenia doszło wczoraj w godzinach przedpołudniowych. Młoda mieszkanka Ostródy
spacerując z 1,5-miesiecznym
dzieckiem w wózku została zaatakowana przez mężczyznę, który zażądał od niej telefonu komórkowego.
Gdy kobieta zaprotestowała, napastnik przewrócił ją na ziemię i pomimo
stawianego oporu i krzyków pokrzywdzonej wzywającej pomocy,
siłą wyrwał z kieszeni kurtki telefon i
uciekł. Świadek rozboju natychmiast powiadomił Policję,
a gdy poszkodowana zauważyła nadjeżdżający radiowóz
szybko zrelacjonowała przebieg zdarzenia funkcjonariuszom. Policjanci ruszyli w pościg za sprawcą.

Współdziałanie poszkodowanej oraz świadka zdarzenia
z policjantami przyczyniło się do szybkiego zatrzymania
37-latka, który tuż przed zatrzymaniem wyrzucił wyrwany pokrzywdzonej telefon.
W trakcie czynności policjanci ustalili również, że ten sam podejrzany
kilka godzin wcześniej napadł na
inną kobietę, próbując zabrać jej
telefon. Wówczas został spłoszony
przez przypadkowego przechodnia,
który zareagował na wołanie o pomoc.
Za rozbój oraz usiłowanie rozboju Maciejowi P. grozi kara
do 12 lat pozbawienia wolności.
podkom. Bożena Bujakiewicz
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- „Stworzyłem coś dla ludzi, z czego mam nadzieję korzystają. To przyjemne uczucie, że ma się wkład w działalność naszej warmińsko-mazurskiej Policji”.

Telefon jest jednym z ważnych kanałów komunikacji. Każdy z nas wykonując swoje zadania służbowe wielokrotnie w
ciągu dnia korzysta z tego medium. Monitorowanie ruchu telefonicznego oraz prawidłowe rozliczanie stało się wiec
wyzwaniem dla polskiej Policji. Jak sobie z tym zagadnieniem poradzili informatycy z KWP w Olsztynie? Uruchomili
aplikację pod nazwą Centralny System Taryfikacji połączeń telefonicznych garnizonu warmińsko-mazurskiego.
(CST) "Telbaza" jest systemem zbierającym i przechowującym w bazie danych dane taryfikacyjne ze wszystkich systemów telekomunikacyjnych w garnizonie, zarówno z tradycyjnych central telefonicznych, jak i z systemów telefonii
VoIP.
Jedną z wielu funkcjonalności CST jest udostępnianie Abonentom w
trybie on-line informacji o połączeniach na używanych przez nich numerach telefonów, oraz umożliwienie rozliczenia się z wykonanych
połączeń prywatnych drogą elektroniczną, zamiast wykorzystywanych
do tej pory bilingów papierowych.
Nowoczesny system taryfikacji rozmów przyczynia się do zwiększenia
efektywności pracy, oszczędności oraz bezpieczeństwa zgromadzonych danych.
Administratorem systemu oraz twórcą wielu dodatkowych funkcjonalności jest Pan Paweł Żaklicki z Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności KWP w Olsztynie, z którym o funkcjonalności całego systemu rozmawiała Bożena Przyborowska.

- Jak to się stało, że trafił Pan do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie?
- Odpowiedziałem na ogłoszenie o pracę. Byłem jedną
z nielicznych osób, które spełniały kryteria. I spełniłem je
najlepiej.
- Jak wyglądał proces rekrutacji?
- Zaczynało się od rozwiązania testu, którego pozytywny
wynik był przepustką do następnego etapu. Potem była rozmowa kwalifikacyjna z moim obecnym kierownikiem Panem
Sebastianem Orłowskim i obecnym Naczelnikiem Wydziału
Łączności i Informatyki Panem kom. mgr Robertem Jackiewiczem.
Str. 6

- Jak Pan wspomina tę rozmowę?
- Bardzo pozytywnie.
- Co Pana zdaniem brano pod uwagę w czasie tej rozmowy, co oceniano?
- Wydaje mi się, że najbardziej pod uwagę brana była wiedza i doświadczenie, ale myślę, że ważny był też taki całokształt kandydata. Rozmowa przebiegała w przyjemnej atmosferze, a jednocześnie była na konkretne tematy.
- Czym Pan się w tej chwili zajmuje? Jak można by określić Pana pracę?
- Głównym moim obowiązkiem jest administracja Centralnym Systemem Taryfikacyjnym. Oprócz tego zajmuję jesz-
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cze się obsługą przełączników ethernetowych, tak zwanych
switchy, na obszarze całego garnizonu warmińskomazurskiego, i różnymi jeszcze sprawami.
- Administruje Pan CST. Jest Pan twórcą tego programu?
- Trzon tego systemu był kupiony, zrobiony przez firmę
zewnętrzną. Ja jestem administratorem, i troszeczkę rozbudowałem ten system według własnego pomysłu.
- Jaki jest cel tego systemu? Co i komu ułatwia?
- Głównym celem tego systemu jest to, żeby dane taryfikacyjne, które na każdej centrali telefonicznej w systemie telekomunikacyjnym tworzą się w momencie, kiedy wykonujemy
jakieś połączenie telefoniczne, zbierać w jednym miejscu, w
jednej centralnej bazie. Możemy je przechowywać i umożliwić potem ich obróbkę.
Dzięki temu, że te dane są zbierane w jednej centralnej bazie, unikamy też sytuacji, która była wcześniej, przed wdrożeniem tego systemu, że na przykład do obróbki danych w
celu rozliczeń, bilingów, czy tym podobnych rzeczy musieliśmy wykorzystywać wiele różnych programów dostarczonych razem ze sprzętem. Sprzętu mamy duży przekrój, tych
programów było kilka, każdy z nich wymagał oddzielnego
zasobu wiedzy na temat jego obsługi, na temat konfiguracji,
w każdym trzeba było robić takie rzeczy, jak na przykład
aktualizacja taryf, gdy zmieniła się umowa z operatorami.
Teraz wszystko robimy w jednym miejscu. Jest to dużo
prostsze, szybsze, dużo wydajniejsze. Ten system jest
oparty o nowoczesny silnik bazy danych Microsoft SQL Server 2008.
W przypadku, kiedy potrzebujemy czegoś bardzo specjalnego, jakiegoś zestawienia, na przykład specjalistycznych
analiz ruchu telefonicznego, to wtedy już w oparciu o samą
bazę danych możemy sobie w dowolny sposób te dane obrabiać. Plusem tego systemu jest to, że działa w oparciu o
bazę, do której mamy dostęp.
Ważnym atutem tego systemu jest to, że dzięki niemu mogliśmy uprościć sposób rozliczenia połączeń.
Wcześniej polegał on na tym, że były generowane bilingi,
takie długie listy połączeń dla każdego numeru telefonicznego, które były rozsyłane do jednostek organizacyjnych, do
każdego wydziału w komendzie wojewódzkiej, do komend
miejskich, powiatowych. Tam na miejscu, były one drukowane i przekazywane ludziom, którzy odznaczali sobie połąStr. 7

czenia prywatne i służbowe, z których chcieli się rozliczyć.
To generowało koszta -masę papieru, czasu pracy osób,
które były odpowiedzialne za te rozliczania w jednostkach.
W tej chwili, dzięki temu systemowi, robimy to w formie elektronicznej, przez przeglądarkę internetową, i co najważniejsze każdy rozlicza się sam.
Istotną funkcją tego systemu jest to, że każdy ma w tej
chwili możliwość samodzielnego dokonania sprawdzenia
kiedy, gdzie i jakie połączenia wykonał, oraz jakie połączenia odebrał. To się czasami przydaje, na przykład policjantom, którzy potrzebują ustalić jakiś numer telefonu. Można
po prostu zalogować się do systemu i wyszukać połączenia
z danego dnia.
To, że system działa w oparciu o bazę danych SQL powoduje, że jest on elastyczny, że możemy go rozbudowywać.
Tę możliwość rozbudowy wykorzystałem przygotowując dla
użytkowników warmińsko-mazurskiej Policji książkę telefoniczną – Katalog Abonentów resortowej telefonii stacjonarnej. Aby z niej skorzystać potrzebne jest stanowisko dostępowe do sieci PSTD.
Książka telefoniczna umożliwia na przykład wyszukiwanie
numeru telefonu policjanta czy pracownika Policji naszego
województwa. W tym systemie taryfikacyjnym każdy pracownik, funkcjonariusz naszego garnizonu, który korzysta z
telefonu, ma założone konto użytkownika, ma przypisany
numer telefonu. Wpadłem na pomysł wykorzystania tych
danych, które są w bazie, w formie aplikacji działającej
przez przeglądarkę internetową. Jeśli ktoś potrzebuje znaleźć numer telefonu standardowo Jana Kowalskiego z KPP
w Gołdapi, wpisuje w wyszukiwarkę imię i nazwisko i otrzymuje listę wyników. Gdy chcemy sprawdzić, kto do nas z
danego numeru telefonu dzwonił, również wystarczy wpisać
w wyszukiwarkę numer telefonu i pokazuje się nazwisko
osoby dzwoniącej. Do zrobienia takiej aplikacji skłoniło mnie
właśnie to, że wcześniejsza wersja książki telefonicznej, ta
papierowa, nie była często aktualizowana. Natomiast teraz,
ze specyfiki działania tego systemu wynika, że dane muszą
być uaktualniane na bieżąco. Mamy więc dostęp do aktualnych danych. Mam nadzieję, że tworząc taką aplikację
usprawniłem pracę naszych funkcjonariuszy i pracowników
Zrobiłem jeszcze wiele innych rzeczy, których użytkownicy
nie widzą -potworzyłem raporty, zestawienia, bardziej na
potrzeby Wydziału Łączności, które pomagają dokonywać
różnego rodzaju rozliczeń z jednostkami, z którymi współ-
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pracujemy, na przykład jednostki Komendy Głównej Policji,
CBŚ, BSW.
Ważną cechą tego systemu, z którego korzystają użytkownicy, jest to, że jego funkcjonalności są zrealizowane w formie
aplikacji webowych, aplikacji przeglądarkowych. Na przykład książka telefoniczna czy aplikacja Netreporter, która
służy do sprawdzania połączeń i rozliczania się. To nie wymaga dokonywania żadnych modyfikacji, instalacji nowego
oprogramowania na stanowiskach użytkowników, żadnych
dodatkowych czynności. Każdy, z każdego komputera z
sieci PSTD, może sobie wybrać adres w przeglądarce i ma
dostęp do systemu.
- A jak zabezpieczacie te dane zgromadzone w bazie?
- Zadbano o zabezpieczenie danych taryfikacyjnych, bo
pewne przepisy wymagają, że one muszą być przez pewien
okres przechowywane. Dane przechowujemy w trzech miejscach. Ten system pozwala na takie pełne, solidne zabezpieczenie danych, tak, żebyśmy te wszystkie przepisowe
wymogi mogli spełnić.
- Czy działanie tego systemu może oznaczać, że wszystkie rozmowy są „kontrolowane”?
- To, że te dane są zbierane, to jest normalna procedura,
która jest realizowana u wszelkich operatorów telekomunikacyjnych. Bo my też takim operatorem jesteśmy w obrębie
naszej sieci resortowej. Nie robimy czegoś, czego nie robią
operatorzy cywilni. U każdego operatora mamy dostęp do
swoich bilingów, możemy sobie je wygenerować, operator
nas obciąża kosztami wykonanymi przez nas połączeniami.
- Ale chyba szybciej można wychwycić sytuacje, gdy
ktoś raz zaznaczył, że rozmowa z danego numeru była
prywatna, a w innych miesiącach tego nie robił? Czy
dzięki temu systemowi łatwiej kontrolować, czy skrupulatnie rozliczamy rozmowy prywatne wykonane w pracy?
- Możliwość takiej kontroli jest, ale nie spotkałam się z zaleceniem, aby takie kontrole wykonywać. Ale, gdyby zaszła
taka konieczność, to jest to do sprawdzenia.
- Sporo pracy Pan wykonał. Jak długo pracował Pan
nad ulepszaniem programu?
-Taryfikacją zajmuję się od połowy 2012 roku. Od tego też
czasu pracuję nad rozwojem systemu. Początkowo najwięcej pracy poświęciłem na dogłębne poznanie systemu „od
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środka”, od strony jego budowy i funkcjonowania, co zaowocowało tym, że dostrzegłem możliwości jego rozwoju i rozbudowy, z czego teraz korzystam.
- Jest Pan zadowolony z tego etapu procesu twórczego,
czy też pojawiają się nowe pomysły?
- W tej chwili system jest w pełni funkcjonalny, ale nowe
pomysły oczywiście się pojawiają. Mam w planach jeszcze
tworzenie dalszych funkcjonalności. Na razie nie chcę jeszcze nic ujawniać.
- Czy jest zainteresowanie ze strony użytkowników tymi
ulepszeniami, na przykład czy użytkownicy korzystają z
książki telefonicznej?
- Właśnie w najbliższym czasie chciałbym przygotować moduł, który będzie zbierał takie właśnie statystyki, bo szczerze mówiąc, ciekawi mnie, jakim powodzeniem się ta aplikacja cieszy.
- A jak rozpoznajecie potrzeby policjantów i pracowników cywilnych? Pytaliście, czego im potrzeba? Na jakiej
zasadzie wpada Pan na pomysł, że to mogłoby się przydać, a coś innego nie?
- Pomysły pojawiają się często w czasie luźnych rozmów z
różnymi osobami. Ktoś mówi na przykład, że przydałoby się
to, lub tamto. Na przykład pomysł książki telefonicznej wyszedł od mojego Naczelnika Pana Roberta Jackiewicza, ale
ja też na ten temat myślałem, tak że nasze projekty się zbiegły. I w efekcie tego, ta funkcjonalność powstała.
- Z kim Pan współpracuje administrując systemem?
- Współpracuję z osobami wyznaczonymi w jednostkach
organizacyjnych. Oni są lokalnymi administratorami Systemu Taryfikacyjnego. Takie osoby są wyznaczone w każdej
komendzie powiatowej, w komendach miejskich, i w każdym
wydziale w komendzie wojewódzkiej. Przy tej okazji chciałbym im bardzo podziękować za dobrą współpracę.
Żeby utrzymać na bieżąco aktualną bazę danych użytkowników, a mamy ich już ponad 3 tysiące, potrzebna jest praca
wielu osób. Samemu ciężko byłoby nad taką bazą zapanować. Tak że współpracuję z dosyć dużym zespołem.
A jeśli chodzi o czynności administracyjne, to w zasadzie
zajmuje się nimi sam, i w pewnym zakresie z kolegą, który
służbowo jest wyznaczony na zastępstwo na przykład w
przypadku urlopu, czy innej dłuższej nieobecności w pracy.
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- To chyba miłe uczucie, że przechodzi Pan do historii
warmińsko-mazurskiej Policji, jako ten, który na przykład wymyślił ulepszenia systemu w postaci elektronicznej książki telefonicznej?
- Niewątpliwie jest to przyjemne, szczególnie w przypadku
takich rzeczy, które tworzymy, i które widać.
Nasz Wydział cały czas pracuje na korzyść wszystkich policjantów i pracowników Policji, ale nie wszystkie rzeczy są
widoczne dla innych. To, co robimy głęboko, na jakimś
sprzęcie sieciowym, telekomunikacyjnym, tego użytkownik
nie widzi, bo nie ma jak. A my wkładamy w to ogrom pracy.
Stworzyłem coś dla ludzi, z czego mam nadzieję korzystają.
To przyjemne uczucie, że ma się wkład w działalność naszej warmińsko-mazurskiej Policji.
- Czy po pracy, w domu odpoczywa Pan przy komputerze?
- W czasie wolnym zajmuję się różnorodnymi rzeczami, bo
zainteresowania mam dosyć szerokie. Informatyka jest jednym z takich „moich koników”, i bywa, że w domu też potrafię tej dziedzinie poświęcić sporo czasu. Ten wkład w mój
rozwój przydaje się później w pracy. Na przykład – prywatnie interesuję się systemami operacyjnymi z rodziny Unix, to
są m.in. systemy linuks, i tym podobne. Ta wiedza, którą
zdobywam prywatnie, przydaje mi się w pracy. Bardzo mocno przydała mi się przy pracy nad Systemem Taryfikacyjnym. Stworzyłem dzięki temu jeden z jego elementów, dodatkowy serwer, który zbiera i przechowuje dane taryfikacyjne. Jest jednym z punktów zabezpieczenia tych danych.
- A może Pan zdradzić pozostałe Pana pasje?
- Między innymi-fotografia, historia, szczególnie dotycząca

Autor zdjęć: Paweł Żaklicki
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naszego regionu, wydarzeń, które się tutaj rozegrały w czasie II wojny światowej. Interesują mnie fortyfikacje, które
lubię oglądać i fotografować. Swego czasu szukałem np.
pozostałości umocnień budowanych wokół Olsztyna przez
Niemców na początku 1945 roku.
Trochę interesuję się motoryzacją, uprawiam sport- kolarstwo szosowe, tak bardzo amatorsko, ale w sezonie sporo
jeżdżę. Ogólnie można powiedzieć, że narzekam na brak
wolnego czasu.
Do kolarstwa wróciłem po ośmiu latach przerwy i myślę, że
spowodował to wpływ kolegów z wydziału, którzy zajmują
się różnymi sportami, m.in. bieganiem i kolarstwem.
- A co Pan lubi fotografować?
- Najczęściej fotografuję architekturę, często krajobrazy,
przyrodę. Lubię wykonywać portrety mojego dziecka.
- Można gdzieś zobaczyć Pana prace?
- Nie, fotografuję dla siebie, „do szuflady”.
- Rodzina- żona, małe dziecko, praca, tyle pasji, jak Pan
to łączy?
- Nie ma co ukrywać- trudno jest to wszystko połączyć.
Brakuje czasu. Najczęściej się to odbywa kosztem snu
( śmiech). Ciężko, faktycznie, ciężko jest wygospodarować
trochę wolnego czasu. Trzeba zająć się dzieckiem, pomóc
żonie, zrobić coś w domu… Ciężko, ale daję radę.
- Czego więc Panu życzyć?
- Najbardziej, to zdrowia dla siebie i moich najbliższych.
To jest najistotniejsze! Jak człowiek jest zdrowy, to reszta
się jakoś układa.
Rozmawiała Bożena Przyborowska
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W KPP w Bartoszycach kilku funkcjonariuszy pasjonuje się myślistwem - wśród nich Komendant Powiatowy Policji oraz jego zastępca, a także dwaj dzielnicowi, którzy kilka dni temu zostali nagrodzeni przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Bartoszyce za ujęcie kłusownika na gorącym uczynku. Przykład bartoszyckiej komendy pokazuje jednak, że nie tylko mężczyźni zostają myśliwymi.
W tej jednostce pracuje policjantka asp. sztab. Dorota Michalak –
Kierownik Rewiru Dzielnicowych, która już 13 lat temu trafiła w szeregi braci myśliwskiej, i od tamtego czasu rozwija swoją pasję,
poszerzając ją nie tylko o polowanie na zwierzynę łowną, ale grę na
sygnałówce w Zespole Sygnalistów Myśliwskich „Klangor”, udział
w przeglądach sygnalistów myśliwskich oraz konferencjach i kongresach dotyczących tradycji, zwyczajów i kultury łowieckiej.

Asp. sztab. Dorota Michalak, która w Policji służy od 24 lat,
interesowała się łowiectwem „od zawsze”.
Od najmłodszych lat obcowała z przyrodą, wychowywała się
bowiem w samym sercu bogatych w zwierzynę obwodów
łowieckich Koła Łowieckiego „Knieja”
w Olsztynie, choć swoją przygodę
z łowiectwem rozpoczęła w 2002 r. w
Kole Łowieckim „Wrzos” w Lidzbarku
Warmińskim.
Na jej zamiłowanie do łowiectwa na
pewno wpłynęło to, że zarówno jej
ojciec, jak i dziadek, byli leśnikami.
Ona również stała się inspiracją dla jej
syna, który obserwując naukę mamy
na sygnałówce, już w wieku 10 lat
nauczył się wydobywać czyste dźwięki
z tego instrumentu. Potem przez kolejnych 12 lat grał wraz z mamą w Zespole Sygnalistów Myśliwskich
„Klangor”. Z zespołem startowali w
wielu konkursach. Ich największym sukcesem było zajęcie
pierwszego miejsca w klasie B w kategorii zespołowej
(regionalne) i trzeciego w kategorii zespołowej w klacie C na
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XIV Ogólnopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich „O
Róg Wojskiego”, który w 2009 roku odbył się w Olsztynie.
Asp. sztab. Dorota Michalak powiedziała, że jej osobistym,
największym osiągnięciem w sygnalistyce był zaszczyt rozpoczynania w 2011, 2012 i 2014 r. sygnałem „Zbiórka Myśliwych” Jeździeckiego Hubertusa Spalskiego.
W łowiectwie liczy się nie tylko
muzyka, ale przede wszystkim umiejętności strzeleckie. I takich umiejętności
nie można odmówić Pani Dorocie, patrząc szczególnie na jedno ze zdjęć,
które uwieczniło upolowanie byka i łani
jelenia na polowaniu zbiorowym w Koła
Łowieckiego „Knieja” w Olsztynie, za co
asp. sztab. Dorota Michalak zdobyła
medal „Królowej Polowania”.
Mówi, że tych sukcesów było dużo więcej. - „Chyba najbardziej wartościową
zdobyczą jest dla mnie przepiórka, po którą pojechałam na
Krym – w góry Aj-Petri, ale ważny był również mój pierwszy
zając, którego pozyskałam w okolicach Warki, dzięki gościn-
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Krym, polowanie na przepiórki

ności kolegów z Koła Łowieckiego nr 70 „Cyraneczka” w
Warszawie, pierwszy dublet dzików na zbiorówce w Kole
Łowieckim „Daniel” w Bartoszycach, oraz pierwsza łania
pozyskana w Puszczy Piskiej”- powiedziała pani Dorota.
Policjantka cały czas doskonali swoje umiejętności strzeleckie. W ubiegłym roku reprezentowała okręg olsztyński w
I Ogólnopolskim Pucharze Dian
w Strzelectwie Myśliwskim w Krzywinie koło Leszna.
Łowiectwo to również piękne
tradycje i zwyczaje łowieckie, które
nasza policjantka stara się kultywować.
Wspólnie z koleżanką zorganizowały
siedem Festiwali Kultury Myśliwskiej
w Lidzbarku Warmińskim.
Asp. sztab. Dorota Michalak wielokrotnie prowadziła konferansjerkę lidzbarskiego festiwalu, ale także wraz z kolegą poprowadziła Piknik Myśliwski
"Hetmańskie łowy" organizowany z
okazji 90-lecia Polskiego Związku Ło-

wieckiego w Białymstoku. Była to jedna z imprez wchodzących w skład uroczystości związanych z urodzinami miasta.
Z łowiectwem nieodłącznie związana jest przyroda,
która dla naszej policjantki jest ważnym elementem jej pasji.
Obserwowanie wschodów i zachodów słońca, zachowania
mgły przelewającej się przez łąki, spacerowanie po lesie w jasną księżycową
noc, obserwowanie kozłów w czasie
rui, czy walki byków w czasie rykowiska – to daje jej taką radość, że do
pracy i życia rodzinnego, po nocnym
pobycie w lesie, wraca zawsze z naładowanymi akumulatorami.
Na polowaniach zdarzają się oczywiście niezapomniane przygody.
- „Na polowaniu na terenie Koła Łowieckiego „Ruczaj” w Bartoszycach
pierwszy raz w życiu widziałam chmarę
jeleni, w której naliczyłam ponad 50
osobników oraz medalowego odyńca,
którego z różnych przyczyn nie pozy-
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Festiwal Kultury Myśliwskiej (od lewej Dorota Michalak, Katarzyna Radulewicz ,
Grzegorz Rusak)

Festiwal Kultury Myśliwskiej ( Dorota Michalak, pierwsza z prawej, z Koleżankami Dziewannami”
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Łowiectwo daje jej możliwość realizacji w wielu dziedzinach i płaszczyznach. Mówi, że dzięki łowiectwu poznała
wielu ciekawych ludzi. Najbardziej utkwiła jej w pamięci myśliwska kolacja wigilijna
w Belwederze i możliwość
podzielenia się opłatkiem
z Prezydentem RP
Bronisławem Komorowskim i jego małżonką.

skałam”- powiedziała policjantka. Pani Dorota wspomina
również o widoku lochy karmiącej warchlaczki. – „Z jednym
z kolegów myśliwych z mojego koła wybraliśmy się na polowanie na pole rzepaku. Wychodząc z lasu wypatrzyłam
w lornetce lochę z warchlakami (jeszcze pasiakami). Cichutko przeszłam do ambony, bacznie ją obserwując. Locha nie
zauważyła mnie, dzięki czemu mogłam przez około godzinę
obserwować zachowanie dziczej rodzinki. Locha rapetą
(nogą) przygniatała roślinki rzepaku, a maluchy sprytnie
pozbawiały ją smakowitych kąsków, którymi dla dzika są
żółte kwiatki. Kiedy locha zwęszyła moją obecność, fuknęła,
i w jednej chwili wszystkie maluchy przykleiły się do ziemi –
miałam wrażenie, że nawet przestały oddychać. Po chwili,
kiedy ich „mamusia” uznała, że niebezpieczeństwa nie ma
i dała maluchom sygnał, one w jednej sekundzie zaczęły
baraszkować i zjadać podawane przez „mamę” kwiatki rzepaku”- wspomina policjantka.

Dużą radość daje jej organizacja i konferansjerka
imprez, bali myśliwskich,
gra na instrumencie, strzelanie. Ale przede wszystZdjęcie: Ryszard Grzywiński
kim obcowanie z przyrodą,
która wycisza, a jednocześnie daje siłę do życia. Może to właśnie stąd płynie moc,
jaką ma asp. sztab. Dorota Michalak. Jest bardzo aktywną
osobą. Od 2006 r. Kierownik Rewiru Dzielnicowych, a po
pracy vi-ce Przewodnicząca Rady Miasta Lidzbarka Warmińskiego, którego radną jest już trzecią kadencję.
Nie zapomina również o tym, że jest żoną, matką, kobietą –
zawsze zadbaną, elegancką nawet na polowaniach.
Do tego praca w ogrodzie i jeszcze wiele innych rzeczy.
– „Należę do kobiet aktywnych, nie lubię marnować czasu
na oglądanie seriali czy też plotki, dlatego zaangażowałam
się w pracę społeczną” -powiedziała policjantka, która dodatkowo od kilku lat pełni funkcję Przewodniczącej Komisji
Tradycji Łowieckich, Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej
w Olsztynie. Swoją wiedzę na temat myślistwa wzbogaca
uczestnicząc w konferencjach np. w Niepołomicach,
Jachrance i sympozjach min. w Czarnej
Białostockiej.
Zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz
doświadczeniem dzieli się z innymi, prowadząc szkolenia i zachęcając do
wspólnego udziału w polowaniach.

Bożena Przyborowska
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Uczniowie klasy mundurowej zadebiutowali przed kamerą

Kim jest oficer prasowy ? Jak udzielić informacji mediom ? Jak dobrze wypaść przed kamerą? Na te i na
wiele innych pytań odpowiadali przedstawiciel policji
oraz lokalny dziennikarz podczas spotkania z klasą
mundurową. Uczniowie po raz pierwszy mieli szansę
wcielić się w rolę oficera prasowego oraz osoby przeprowadzającej wywiad. Debiut przed kamerą uzmysłowił
młodzieży, że każde wystąpienie wymaga przygotowania i zgromadzenia wielu informacji. Od tego zależy
przecież rzetelność przekazywanej mediom informacji.

Już po raz kolejny policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Braniewie prowadzą
cykl szkoleń uczniów klas mundurowych
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Pieniężnie. Na podstawie podpisanego
porozumienia pomiędzy Komendantem
Powiatowym Policji w Braniewie, a Dyrektorem Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie młodzież spotyka się z policjantami i zdobywa wiedzę
z zakresu wybranych zagadnień bezpieczeństwa i służby w policji.
Kilka dni temu uczniowie mieli niecodzienną szansę na
sprawdzenie swoich telewizyjnych umiejętności. Tematyka
spotkania poświęcona została pracy oficera prasowego policji oraz współpracy z mediami. Oprócz funkcjonariusza w
zajęciach uczestniczył przedstawiciel lokalnej telewizji –
TV Braniewo 24 – Pan Tomasz Sitarz.
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Na początku młodzież została zapoznana z prawnymi
aspektami służby oficera prasowego. Zebranym przybliżono
pełnione przez niego funkcję, jak również, na przykładzie
braniewskiej jednostki policji, charakter pracy zespołu prasowego. Funkcjonariusz podkreślał, że policja w kontaktach
z dziennikarzami posługuje się wieloma kanałami komunikacji. Do jej podstawowych narzędzi zaliczono telefon komórkowy oraz e-mail. W rozmowie z uczniami zaznaczano,
że pokazywanie codziennej pracy policji ma znaczenie dla
wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
Dzięki współpracy oficera prasowego z mediami do szerokiego grona odbiorców trafiają serwisy informacyjne jednostki, komunikaty związane z poszukiwaniem lub zaginięciem osób, jak również
informacje o przestępcach.
O swojej pracy opowiedział młodzieży
także lokalny dziennikarz. Po części
teoretycznej, uczniowie uczestniczyli w
warsztatach związanych z przekazywaniem informacji prasowej. Na podstawie komunikatu przygotowanego specjalnie na te zajęcia, młodzież z klasy
mundurowej udzielała informacji przed
kamerą, a także odpowiadała na trudne pytania. Uczniowie
wcielali się zarówno w rolę oficera prasowego, jak i dziennikarza. Na zakończenie zajęć wszystkim obecnym zaprezentowano specjalistyczny sprzęt, niezbędny do zrealizowania
materiału audio-video.
Wielu uczniów po raz pierwszy znajdowało się po tej stronie
kamery. Pomimo tego faktu, młodzież poradziła sobie bardzo dobrze. Możliwe, że dzięki właśnie takim zajęciom,
część z nich zwiąże swoją przyszłość z mediami.
st. post. Jolanta Ciszewska

numer 120 (6/7)

Policjantka z Wydziału Prewencji KMP w Olszynie
spotkała się z członkami Olsztyńskiego Towarzystwa
„Amazonki” i Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, by przybliżyć zagadnienia związane z przestępczością, której ofiarami padają osoby
starsze i zapoznać ze sposobami reagowania i kontaktowania się ze służbami pomocowymi. Spotkania
odbyły się w ramach autorskich działań olsztyńskich policjantów pod nazwą

„Bezpieczny Senior”.
W mijającym tygodniu policjantka z olsztyńskiego Wydziału Prewencji poprowadziła dwa spotkania w ramach
zainicjowanych przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie działań edukacyjno – profilaktycznych „Bezpieczny
Senior”, które są realizowane w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego „Bezpieczny Olsztyn”.
Pierwsze ze spotkań odbyło się w siedzibie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, drugie skierowane było do członkiń Olsztyńskiego Towarzystwa
„Amazonki”.
Policjantka omówiła metody działania sprawców dokonujących oszustw m.in. „na wnuczka” lub innego członka
rodziny, a także przestrzegła przed zagrożeniami związanymi z przestępczością, której ofiarą mogą stać się
osoby starsze. Seniorzy dowiedzieli się, jak nie stać się
ofiarą kradzieży kieszonkowych, jak zadbać o bezpieczeństwo w środkach transportu i placówkach handlowych i jak zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem.
Policjantka zapoznała ze sposobami reagowania i kontaktowania się ze służbami pomocowymi.

Celem działań edukacyjno – profilaktycznych
„Bezpieczny Senior” jest nauka bezpiecznych zachowań
i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a szczególnie
zmniejszenie liczby ofiar przestępstw wśród olsztyńskich
seniorów, jak również aktywizacja ludzi w wieku emerytalnym poprzez spotkania interdyscyplinarne, promujące
bezpieczeństwo osób starszych oraz działania długofalowe, ukierunkowane i dostosowane do grupy odbiorców.
Lidia Cynt
Str. 14

Kolejne grupy dzieci odwiedziły olsztyńskich policjantów w
ich miejscu pracy, by zapoznać się ze specyfiką służby w
Policji i z bliska obejrzeć umundurowanie i sprzęt wykorzystywany przez funkcjonariuszy. Wizyty w jednostce Policji odbywały się w
ramach działań
„Bezpieczne Ferie”
i w oparciu o założenia
programu profilaktyczno
– edukacyjnego

„Do źródeł wiedzy
o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji”.
W drugim tygodniu ferii trzy grupy
dzieci i młodzieży odwiedziły jednostkę Policji – podopieczni Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 w Olsztynie,
dzieci z Przedszkola Akademia Prymusa i wychowankowie zimowiska
organizowanego przez Klub Osiedlowy „Akces”. Dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska pracy
policjantów różnych pionów oraz obejrzeć elementy umundurowania i sprzętu wykorzystywanego w czasie służby.
Podczas zwiedzania olsztyńskiej komendy dzieci poznały
specyfikę pracy w centrum
monitoringu miejskiego, miały
również okazję zasiąść w policyjnym radiowozie i na quadzie. Dowiedziały się, na czym
polega praca policjanta, i jakie
spoczywają na nim obowiązki.
Każdy ze zwiedzających miał również okazję założyć elementy
policyjnego munduru, także tego, który jest wykorzystywany podczas zabezpieczania imprez masowych. Policjanci Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego zaprezentowali sprzęt, jaki wykorzystują zimą podczas służby, opowiedzieli jak wygląda akcja ratownicza, gry pod kimś załamie się lód, a także przestrzegali dzieci
przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają na nich zimą. Dzieci
dowiedziały się, jak bardzo niebezpieczny i zdradliwy jest lód, a
policjanci podkreślali, by nie bawić się na zamarzniętych zbiornikach wodnych.
Spotkania odbyły się w ramach realizacji programu „Do źródeł
wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji”. Zgodnie z
jego założeniami dzięki bezpośredniemu kontaktowi z policjantami w dzieciach i młodzieży utrwalają się zasady bezpiecznych
zachowań, ponadto goście jednostek Policji poznają jej rolę
w zapobieganiu i zwalczaniu patologii.
Lidia Cynt
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Przed meczem pomiędzy drużynami Indykpolu AZS
Olsztyn i CERRAD Czarni Radom, który odbył się
w olsztyńskiej hali Urania w Olsztynie siatkarze zaprezentowali się w kamizelkach odblaskowych. W ten sposób sportowcy, wspólnie z warmińsko-mazurskimi policjantami i fundacją Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca
Bezpieczny” po raz kolejny przypominali pieszym o konieczności noszenia elementów odblaskowych, które
szczególnie jesienią i zimą mogą nawet uratować życie.

- „Noszenie elementów odblaskowych jest szczególnie
ważne właśnie teraz, kiedy szybko zapada zmrok.
Kamizelka czy opaska odblaskowa, odbijająca światła
samochodu sprawia, że kierowca spostrzeże pieszego
już z odległości130 -150 metrów, czyli nawet pięć
razy szybciej niż wtedy, kiedy niechroniony uczestnik
ruchu drogowego odblasku nie ma. Odblask może
uratować życie.
Spotkanie, które przyciąga tak wielu kibiców jest doskonałą okazja dla nas, by promować bezpieczeństwo”- powiedział mł. insp. Robert Zalewski Naczelnik Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie.
Akcja, by przed meczem zawodnicy obu
drużyn zaprezentowali się w kamizelkach
odblaskowych, była wspólną inicjatywą
rzecznika klubu Indykpolu AZS Olsztyn,
funkcjonariuszy Policji oraz
Krzysztofa Hołowczyca.
Tym gestem sportowcy przypominali o
konieczności noszenia przez pieszych
elementów odblaskowych.
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W trakcie meczu odblaski trafiły również do osób biorących
udział w konkursach.
W okresie od 1 września 2014 roku, kiedy weszły w życie
nowe przepisy obowiązkowego noszenia odblasków przez
pieszych po zmroku, poza terenem zabudowanym,
do chwili obecnej na terenie woj. warmińsko-mazurskiego
doszło do 251 wypadków z udziałem niechronionych użytkowników drogi, w wyniku których 29 osób zginęło,
a 231 zostało rannych.
W ciągu ostatnich czterech miesięcy policjanci odnotowali
blisko 1300 przypadków, gdy pieszy nie
posiadał obowiązkowego elementu odblaskowego. W związku z popełnionym wykroczeniem ponad 600 osób ukarano mandatami karnymi, podobna liczba została
pouczona, a około 40 wniosków trafiło do
sądu.

mł. asp. Mariola Plichta
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Reprezentacja z Warmii i Mazur zajęła V miejsce w Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce
Nożnej im. podkom. Andrzeja Struja . Zwycięzcą turnieju została reprezentacja Komendy Głównej Straży
Pożarnej pokonując w rzutach karnych 3:2 reprezentację KWP w Gorzowie Wielkopolskim; trzecie miejsce
przypadło OISW w Katowicach.

Tegoroczny, VI Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej im. podkom. Andrzeja Struja rozegrany
został w Warszawie w dniach 12-13 lutego 2015 r. W turnieju uczestniczyło 48 reprezentacji, oprócz drużyn krajowych,
w rozgrywkach brały udział także reprezentacje Litwy, Rumunii, Mołdawii i Serbii.

Komendanta Głównego Policji uczestniczyli także m.in.:
Komendant Stołeczny Policji, szefowie służb mundurowych,
Burmistrz Dzielnicy Bielany, Burmistrz Dzielnicy Praga Północ, przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Mazowieckiego Związku Piłki
Nożnej, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych
Policjantach oraz znane osoby sportu i telewizji.

W uroczystym otwarciu, które odbyło się w dniu 12 lutego,
oprócz nadinsp. Władysława Padło, który reprezentował

Autor zdjęć: Radosław Rząp
Str. 16
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W tym miejscu pragnę przypomnieć, że pięć lat temu w tragicznych okolicznościach zginął Andrzej Struj - policjant z
Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, który nie przeszedł
obojętnie obok sprawców wybryku chuligańskiego, w wyniku
podjętych działań, został on zaatakowany przez napastników i śmiertelnie zraniony nożem.
Ku jego pamięci, w każdą rocznicę tego tragicznego wydarzenia, w hołdzie składanym przez kolegów i kierownictwo
Policji, organizowany jest Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej im. podkom. A. Struja.
W turnieju nie mogło zabraknąć także reprezentacji garnizonu warmińsko-mazurskiego. W skład reprezentacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wchodzili: Piotr Krztoń –
trener i kapitan drużyny, Marek Maleszewski – bramkarz,
Jacek Wójcik, Jacek Gabrusewicz, Marcin Mąka, Andrzej
Łochiński, Piotr Skalski, Marcin Trzeciak, Paweł Kowalewski, Grzegorz Gumowski oraz Radosław Rząp w roli kierownika drużyny.

nuty przed końcem spotkania. Reprezentacja KWP w Olsztynie wygrała z OPP w Warszawie 1:0. Po czwartkowych
meczach nasza reprezentacja znalazła się na pierwszym
miejscu w grupie z 12 pkt i bilansem 10 bramek strzelonych
i jedna straconą.
Piątkowe rozgrywki drużyna KWP w Olsztynie rozpoczęła
od ostatniego meczu grupowego, był to mecz wygrany 3:0 z
Komendą Główną Straży Granicznej.

Chociaż same rozgrywki rozpoczynały się w czwartek,
12 lutego, emocje sportowe zaczęły się dzień wcześniej, od
losowania grup. Nasza reprezentacja trafiła do grupy G,
w której znalazły się jeszcze reprezentacje z Komendy
Głównej Straży Granicznej, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, Straży Miejskiej w Warszawie oraz Straży Marszałkowskiej.

W 1/8 finału nasi reprezentanci stanęli naprzeciw drugiej
drużyny grupy B – reprezentacji Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Mecz w regulaminowym czasie nie przyniósł rozstrzygnięcia i zakończył się bezbramkowym wynikiem. Po zakończonym meczu, w celu wyłonienia zwycięzcy
spotkania, obje reprezentacje przystąpiły do rzutów karnych,
które przyniosły zwycięskie rozstrzygnięcie dla reprezentacji
KWP w Olsztynie wynikiem 4:3.

Rozgrywki reprezentacji KWP w Olsztynie zainaugurował
wygrany 3:0 mecz ze Strażą Marszałkowską.

Mecz ćwierćfinałowy rozegrany pomiędzy reprezentacją
KWP w Olsztynie i Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Bydgoszczy promował drużynę zwycięską do półfinału. Po zaciekłym meczu nasza drużyna musiała uznać
wyższość drużyny z Bydgoszczy, przegrywając 1:0. Chociaż
poziom po obu stronach był wyrównany, to wynik się ostatecznie liczy.

Do drugiego meczu grupowego nasza reprezentacja wyszła
na boisko ze Strażą Miejska w Warszawie. Po bardzo dramatycznym przebiegu meczu nasza reprezentacja zwyciężyła 2:1, zdobywając zwycięską bramkę 17 sekund przed
gwizdkiem kończącym spotkanie.
Po trzecim wygranym spotkaniu 4:0 z Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, pełni nadziei na wyjście
z grupy, przystąpiliśmy do czwartego meczu z Oddziałem
Prewencji Policji w Warszawie. Przez większość czasu,
mecz toczył się w środkowej strefie boiska. Bardzo mocna
obrona drużyny przeciwnej spowodowała, że napastnicy
naszej reprezentacji długo próbowali sforsować „mur obronny” otaczający bramkę, ostatecznie obrona pękła ok. 3 mi-

W ostatecznym rozrachunku reprezentacja z Warmii i Mazur, w VI Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w
Piłce Nożnej im. podkom. Andrzeja Struja, zajęła V miejsce,
tuż przed reprezentacją Komendy Głównej Policji, która
zajęła VI miejsce. Zwycięzcą turnieju okazała się reprezentacja Komendy Głównej Straży Pożarnej pokonując w rzutach karnych 3:2 reprezentację KWP w Gorzowie Wielkopolskim. Trzecie miejsce przypadło OISW w Katowicach, a
czwarte dla OSIW w Bydgoszczy.
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Radosław Rząp
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Policjanci walczyli o Puchar
Burmistrza Miasta Górowa Ił. i Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach
oraz jednostek podległych po raz drugi walczyli o Puchar
Burmistrza Miasta Górowo Ił. i Komendanta Powiatowego
Policji w Bartoszycach. Turniej odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Górowie Iławeckim. W zawodach wzięło udział pięć drużyn,
składających się między innymi
z funkcjonariuszy prewencji, ruchu
drogowego, rewiru dzielnicowych
oraz wydziału kryminalnego.
Po zaciętej rywalizacji puchar trafił
w ręce policjantów drużyny
„Teraz też wygramy”. Była to drużyna mieszana. W jej skład wchodzili
policjanci dzielnicowi, sztabu, zespołu dyżurnych, ruchu drogowego
i kryminalnych.
II miejsce wywalczyła drużyna „ Świeżaki z najlepszej paki”
składająca się z kierownictwa i policjantów ruchu drogowego oraz „prewencjuszy”.
III miejsce przypadło zawodnikom z Posterunku Policji w
Bisztynku i Bezledach.

W klasyfikacji indywidualnej najlepszym strzelcem został
Naczelnik Wydziału Kryminalnego, który zdobył aż 11 bramek. Najlepiej broniącym bramkarzem był Piotr Biały.
Statuetka najlepszego zawodnika powędrowała
do Arkadiusza Szerechan, zaś Zespołu fair play do policjantów z Komisariatu Policji w Górowie Ił.
Organizatorami tego przedsięwzięcia był Burmistrz Miasta Górowa
Ił., Komendant Powiatowy Policji
w Bartoszycach, Komendant Komisariatu Policji w Górowie Ił oraz
Przewodniczący NSZZ Policjantów.
Celem spotkania było propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej oraz
wdrażanie zasad fair play.

sierż. sztab. Beata Patecka

POLICJANCI GRALI, ABY POMÓC DZIECIOM
Policjanci powiatu piskiego wzięli udział w Meczu Charytatywnym Służb Mundurowych, w trakcie którego zbierano
fundusze na zakup okularów dla dzieci z ubogich rodzin.
Walka była zacięta, zwyciężyli. Na szczytne cel udało się
zebrać ponad 1200 zł.
W sobotę 24 stycznia 2015r. o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu odbył się mecz charytatywny służb mundurowych. Organizatorem tej imprezy był ks. Krzysztof Ptak z parafii
p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Piszu oraz Polski Związek
Niewidomych w Piszu.
W turnieju walczyli między sobą policjanci, leśnicy, strażacy, księża oraz nauczyciele. Podczas rozgrywek zbierane były fundusze
na okulary dla dzieci z biednych rodzin naszego powiatu. W przerwie rozgrywek odbyła się licytacja przedmiotów tj. koszulki z logiem straży pożarnej, szalika Suwałki, sakiewki z Kamerunu, która zostałaStr.sprzedana
za 170 zł, książki, torby na zakupy, modli18
tewników, krzyżyków, kubków oraz lupy.

Piscy policjanci podczas meczu dali z siebie wszystko, pokonali
drużynę leśników i zdobyli pierwsze miejsce.
Celem imprezy nie było jednak osiągnięcie wysokich wyników
sportowych oraz zwycięstwo w turniej, lecz dobra zabawa oraz
pomoc potrzebującym i mającym problemy ze wzrokiem dzieciom

st. sierż. Monika Boratyńska

numer 120 (6/7)

Str. 19

numer 120 (6/7)

Żołnierzy
15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej do misji w Kosowie oprócz asp. szt. Tomasza FruzińskieStr. 20
go szkolili również st. asp. Marek Zyser oraz mł. asp. Rafał Bielecki z OPP.
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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Długo się nad tym zastanawialiśmy, zanim napisaliśmy swoją prośbę. Nie było to łatwe, prawie każdy chce pozostać ze swoimi problemami anonimowy, niewidoczny, po prostu chce od nich uciec,
lecz uciec się nie da. Nasz syn Bartosz jest 4-letnim dzieckiem, u którego zdiagnozowano i orzeczono autyzm wczesnodziecięcy.
W momencie zdiagnozowania zaburzeń związanych z autyzmem, systematycznie zmagamy się
z coraz to nowymi problemami, począwszy od problemów natury medycznej, a skończywszy na
problemach natury finansowej. Liczne wizyty lekarskie, zajęcia socjoterapeutyczne, sensoryki integracyjnej i logopedii powodują, że oprócz chronicznego braku czasu coraz częściej zaczęły
pojawiać się problemy natury finansowej.
W związku z powyższym postanowiliśmy poprosić Was o pomoc i przekazanie 1% podatku z zeznania podatkowego na rzecz Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą”, w której mamy założone
subkonto dla Naszego Bartka. Niezbędne dane znajdują się w załączonej wizytówce.
Za udzieloną pomoc z góry dziękujemy...
Pozdrawiamy
Rodzice Bartka - Magdalena i Radosław Rząp
Str. 22
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Pomóż Bartkowi
– przekaż 1% podatku
Czteroletni Bartek jest synem naszego Kolegi
Radka Rząpa – sekretarza W-M ZW NSZZ Policjantów.
U Bartka zdiagnozowano autyzm wczesnodziecięcy.
Z punktu widzenia medycznego, usprawnianie Bartka jest
przedsięwzięciem wielopłaszczyznowym i wymaga od rodziców zaangażowania
środków znacznie przekraczających ich możliwości finansowe.
Bartek jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ale to od naszej wrażliwości i policyjnej solidarności zależy, czy na rachunku Fundacji
znajdą się dla niego pieniądze.
Nie bądźmy obojętni.
Rozliczając się z Urzędem Skarbowym każdy z nas, nie tracąc absolutnie nic,
może zadeklarować 1% swojego podatku i bardzo pomóc synowi naszego kolegi.
W zeznaniu podatkowym PIT wystarczy wpisać poniższe dane:
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 25106, Rząp Bartosz

W imieniu Bartka
przewodniczący W-M ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Sławomir Koniuszy
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CHŁONIAK BURKITTA - NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY

Podaruj

1% swojego podatku

W styczniu 2015 roku, u 21 letniej Martyny wykryto nowotwór złośliwy Burkitta . Jeżeli chcecie Państwo pomóc w leczeniu, wystarczy w rocznym zeznaniu
podatkowym PIT wpisać dane:

chłoniaka

KRS 0000039541
W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:

148 Martyna Tarasewicz
Pomocy można również udzielić za pośrednictwem Fundacji im. Jana Pawła II
w Bydgoszczy wpłacając dowolną darowiznę na subkonto – numer rachunku
bankowego:

32 1240 1183 1111 0010 6170 4555

0000039541
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Martyna Tarasewicz
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